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Korte mededelingen

St. Laurens. A. de Visser

Crithmum maritimum in Zeeland. Mijn pessimisme over de groeiplaats van

deze soort op de havendam te Colijnsplaat (zie Corr. blad Rijksherbarium no. 17,

p. 184) is bijna volledig juist geweest. Verleden jaar is de Vilvoordse steenglooiing

vervangen dooreen glooiing van grote gladde betonblokken en was de gehele populatie

verdwenen. Als door een wonder blijken echter enkele planten zich ongeveer drie

meter hoger gevestigd tehebbenop een daar intact gelaten richel vanVilvoordse steen.

Ook in westelijk Zeeuws-Vlaanderenhandhaaft de soort zich ondanks Deltawerken.

St. Laurens. A. de Visser

Poa chaixii in Zuid-Limburg. In het Correspondentieblad van het Rijks-

herbarium no. 15, 1960, p. 162 maakte REICHGELT gewag van de enige, hem uit het

Krijtdistrict bekende, vindplaats van Poa chaixii Vill., waarvan hem echter behalve

de aanduiding Geulhem,nadere gegevens ontbraken. VAN ROMPAEY (Corr. bl. no. 16,

1960, p. 174—175) reageerde hierop door twijfel uit te spreken omtrent het Krijt-

karakter van de groeiplaats. Daar ik in 1937 deel uitmaakte van het gezelschap dat

de plant aantrof voorzag de redactie Van Rompaey's artikel van een noot, luidende:

„Volgens mededeling van Prof. Dr. S. E. de Jongh groeide P. chaixii bij Geulhem

aan de voet van de krijtrotsen". Deze mededeling berustte echter op een ietwat

vage herinnering, daar ik de plant destijds niet verzamelde en dus geen aantekeningen

kon raadplegen. Nu viel mijn oog dezer dagen op een door Jansen geschreven para-

graaf in KLOOS' Aanwinsten 1937 (N.K.A. 48, 1938, p. 187). Jansen schrijft daar

over genoemde soort: „zij groeit aan de voet van een der mergelhellingen langs de

bekende Geulwandeling tussen Valkenburg en Geulhem".

Leiden. S.E. de Jongh

Ophioglossum vulgatum in westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Op de z.g. Plaat

ten zuiden van Oostburg bij Bakkersdam, die ongeveer 10 jaar geleden werd afge-

graven, heeft zich een „explosie” van enige duizenden planten van Orchis incarnata

en O. praetermissa (soort + variëteit) gevestigd. Twee jaar geleden vond ik daar-

tussen enkele planten van Orchis militaris. Er bleek dit jaar nu ook een vrij rijke

populatie van Ophioglossum vulgatum voor te komen.
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Elodea nuttallii (Planch.) St. John in Friesland. Het aantal vindplaatsen

van Elodea nuttallii in Friesland nam ook in 1965 nog steeds snel toe. Het begint

er sterk op te gelijken dat deze soort hier reeds veelvuldiger wordt aangetroffen dan

E. canadensis. Slechts voor enkele plaatsen noteerde ik E. canadensis en geen nuttallii

(b.v. Akkrum-Oldeboorn, Teridzert). Veel vaker kwam het omgekeerde voor. Vooral

in nieuw gegraven sloten in ruilverkavelingsgebieden ontbreekt E. nuttallii nooit.

In een aantal gevallen (b.v. Oostermeer) breidt de soort zich zo snel uit dat de water-

afvoer in de sloten er door stagneert en de planten bij karrevrachten op de oever

moeten worden getrokken. Het komt er op neer dat nagenoeg overal waar ik er in

Friesland naar keek E. nuttallii aanwezig was. Dit kan van E. canadensis niet meer

worden gezegd.

Sneek. D.T.E. van der Ploeg


